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OGŁOSZENIE 
 
 

Zespół Szkół Zawodowych w Wieliczce zwraca się do Państwa z prośbą o 
przedstawienie oferty na przewóz uczniów naszej szkoły  na staże zawodowe do 
Niemiec według poniższego przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiot zamówienia: 
poszukujemy przewoźnika, który przeprowadzi następujący transfer pomiędzy Polską a 
Turyngią (Niemcy): 
 
piątek, 27.06.14 
wyjazd z Wieliczki (ul. Piłsudskiego 105) – godzina do ustalenia   
uczniowie: 7; opiekunowie: 1 
18:00 - przybycie do miejsca zakwaterowania: Altstadtstraße 51/55 ; 99817 Eisenach 
 
 
 

Minimalne wymagania: 

Bardzo prosimy przy składaniu oferty oraz podczas podróży przestrzegać następujących 
zasad: 

• Bardzo prosimy o uwzględnienie faktu, że uczniowie będą podróżować z bagażem 
zapakowanym na dziesięciotygodniowy pobyt na stażu – prosimy o udostępnienie 
odpowiedniej ilości przestrzeni bagażowej! Prosimy podać model/markę i rocznik 
proponowanego środka transportu (plus link do zdjęć lub zdjęcia busa/autobusu) 

• Należy dostosować się do wymienionych wyżej godzin przybycia do Eisenach. W 
przypadku przybycia do Eisenach ponad godzinę przed czasem możliwe jest, że 
odpowiednie przyjęcie uczniów nie będzie zapewnione (zamknięty ośrodek). 
Koniecznie prosimy o punktualne przybycie.  

• Prosimy o podanie nam godzin odjazdu z Wieliczki  
• Prosimy podać całkowitą cenę brutto za wyżej wymienione podróże (ceny za 1 

km nie będą brane pod uwagę w wyborze oferty). 
• Stroną umowy, odbiorcą rachunku i płatnikiem będzie szkoła. 
• Jeżeli Państwo chcecie, Państwa kierowca może otrzymać w Eisenach nocleg i 

wyżywienie. Za te usługi pobierane będą odpowiednie opłaty gotówką w ośrodku w 
Niemczech. Kierowca otrzyma odpowiedni rachunek (powinien mieć dane firmy do 
wystawienia rachunku). Opłaty wynoszą: 

o nocleg w pokoju dwuosobowym: 25,- € za osobę/każdy nocleg (dzień lub 
noc) 

o wyżywienie:    5,- € każdy posiłek dla jednej osoby 
• Prosimy o poinformowanie nas najpóźniej tydzień przed wyjazdem z Polski czy 

Państwa kierowca busa/autokaru chce skorzystać z naszych usług hotelarsko-
gastronomicznych, ponieważ musimy uwzględnić to w naszych planach.  

• Firma zgłaszająca swoją ofertę posiada wymagane prawem licencje na przewóz osób 
poza granice kraju, oferowany pojazd jest sprawny technicznie.  
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Termin, miejsce i forma składania ofert:  
ofertę z podaniem ceny brutto (cena ma stanowić wartość całego zamówienia) 
oraz terminem płatności, proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2014r. do godziny 12.00 na 
adres e-mail: zsz@powiatwielicki.pl 
Informacje szczegółowe: Maciej Filiciak – 604 934 961 
 
 
 
 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 14 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora 
Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce.  
 


